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Ata da 4º Sessão Ordinária do
2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, as
dezenove horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Renildo
de Miranda, Flávio Ferreira Gomes, Mariana Cunha Vilalva Ribeiro,
Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva, Magneide Maria
de Oliveira, José Moreira de Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos
Santos, Alexandro Lima Araújo Junior, O Sr.º Presidente declarou
aberta a Sessão e iniciou-se com a Leitura da Ata da Sessão anterior
ficando aprovada por unanimidade. No Pequeno Expediente foram
apresentados correspondências diversas, Projeto de Lei do Legislativo
Nº 009, 014/2018, Moção de Pesar direcionada a família da saudosa
Luzinete Santos, Indicações Nº 124, 125, 126, 127, 128, 129/2018,
Usou a tribuna a comissão dos direitos das pessoas com deficiências,
Passando para o Grande Expediente usaram das palavras os Edis: O
Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos, parabenizou os
participantes da comissão que defende as pessoas com deficiências por
fala na tribuna, lembrou as dificuldades que os deficientes enfrenta dia
a dia, agradeceu a presença do senador Otto Alencar em nossa terra
citando Moção de aplauso aqui votada pedindo que seja visto uma data
para ser entregue ao mesmo, falou de indicação na pauta de hoje

citando o quanto ajudará a o povo da zona rural, O Vereador
Alexandre Lima Junior – Saudou a todos, parabenizou a comissão
de pessoas com deficiência e solicitou que coloque intérprete nas
Sessões da Câmara visto que já existe projeto votado e aprovado para
tal, deixou sua alegria aos saber de atividades esportiva de box na
comunidade do Cajueiro, falou sobre campeonato de futsal cobrando
para que o mesmo aconteça, falou de indicação de sua autoria para
praça na comunidade de Vista Alegre, O Vereador Laedson Santiago
– Saudou a todos, parabenizou o conselho de pessoas com deficiências
e se colocou à disposição, parabenizou a gestão pelas ações que vem
sendo feita em nossa cidade citando obras na comunidade do Caseb,
Cajueiro entre outras, A Vereadora Mariana Cunha – Saudou a
todos, falou da importância do conselho de pessoas com deficiência
citando várias situações que dificulta a vida dos mesmos, agradeceu
iluminação publica em comunidade rural, solicitou sessão de uso de
prédio em comunidade de Intrudes, agradeceu reforma de praças em
comunidade rural, cobrou a aplicação de sua indicação para
acolhimento para animais de rua, O Vereador Renildo de Miranda –
Saudou a todos, falou de sua satisfação aos saber de entrega de
documentação para candidatura do ex presidente Lula, voltou a cobra
iluminação pública na comunidade do Caatinga do Vieira, falou sobre
os altos valores na cobrança do IPTU em nossa cidade, voltou a falar
da entrega de 40 barracas para feirantes próximo sábado, questionou
as altas taxas cobradas em cemitérios rurais pedindo providências,
falou sobre indicação de sua autoria na pauta de hoje sobre a proibição
de Blites do IPVA, citou construção de aguadas e barreiros pelo
governo do estado, finalizou falando que Lula será o Presidente deste
País, O Vereador Alexandro dos Réis Menezes- Saudou a todos,
falou de projeto de sua autoria para interprete de Libras nas Sessões
desta casa legislativa, falou sobre a entrega de veículo para a vigilância
sanitária em nossa terra, disse que logo irá acontecer a realização de
exames de tomografia e ressonância magnética em nossa cidade, citou
cronograma de distribuição de agua nas comunidades rurais,
respondeu as demandas dos vereadores, citou atendimento
odontológico em comunidades rurais entre outras, falou sobre as
estradas que já foi dada manutenção, disse que irá acontecer reunião
para tratar a situação de iluminação pública, citando comunidades que
já foram feitas, O Vereador Radson Rogerio – Saudou a todos,
agradeceu a equipe de pessoas com deficiência pela fala na tribuna
falando da necessidade de acessibilidade em nossa cidade em especial
nesta casa, falou sobre quadra poliesportiva que será construída em
nossa cidade, disse que pediu explicação sobre pessoa que segundo
vereador Renildo estava sendo atendido na cidade de Lamarão porem
observou que muito das pessoas desta comunidade citada está sendo
atendidas no centro Luiz Eduardo Magalhaes, Na Ordem do dia foram

colocados em discursão e votação: Projeto de Lei do Legislativo Nº 009,
014/2108 – Aprovada por unanimidade, Moção de Pesar direcionada a
família de Luzinete Santos – Aprovada por unanimidade, Por fim os
trabalhos foram encerrados e para constar o 1º Secretario mandou
lavra a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala
das Sessões em 16 de agosto de 2018.

